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 اكتب ما تشير إليه العبارةثانيًا : 

 الموارد الطبيعية ان دون جهد من جانبه فى تكوينها كل الموارد التى منحها اهلل لإلنس
 التلوث البشرى . حدوث تغيرات لبعض الموارد فتصبح غير صالحة لإلستخدام

 الموارد البشرية الموارد التى يقوم بها اإلنسان إلشباع حاجته .
 الفيضان زيادة منسوب الماء على مستوى ضفتى النهر فى موسم معين .
 الجفاف ندرة المطر مما يضر باألنشطة البشرية خاصة الزراعة والرعى .

 المعادن  قريبة أو بعيدة عن سطح األرض موارد طبيعية صلبة تستخرج من باطن األرض وقد تكون
كل ما ينتج عن احتراق الوقود أو حرارة الشمس أو قوة الرياح أو تساقط المياه أو حركة 

 االمواج .
 الطاقة

مصادر طاقة تنفد باستهالك اإلنسان لها وال يمكن تعويضها مثل : ) طاقة : الفحم والبترول 
 . والغاز الطبيعى (

 متجددةالطاقة الغير 

 تكرير البترول مصادر طاقة ال تنفد باستخدام الغنسان لها مثل ) طاقة : الشمس والرياح والمياه (
 الكهرباء المائية  هرباء المائية المولدة من السدود والقناطر والخزانات .الك

 () الكهرومائية

ومسكن وأمن  هو مدى استثمار اإلنسان الموارد المتاحة لسد احتياجاته من غذاء وملبس
 وعدالة وترفيه .

 النشاط اإلقتصادى

 الصناعة تحويل المادة الخام إلى منتجات لسد احتياجات الغنسان .
 الصناعة اإلستخراجية استخراج المواد الخام من المناجم .

 الصناعات التحويلية تحويل المواد االم باستخدام اآلالت واألدوات إلى صناعة متنوعة .
مكان إلى آخر بواسطة النقل البرية والمائية والجوية ويستخدم لنقل األفراد  اإلنتقال من

 والسلع .
 النقل والمواصالت

 االتصاالت اتصال األفراد دون انتقال عبر الهاتف واألنترنت .
 التجارة عملية البيع والشراء وانتقال السلع والخدمات من مكان إلى آخر .

 التجارة الداخلية دود الدولة .انتقال السلع والخدمات داخل ح
 التجارة الخارجية انتقال السلع والخدمات بين دولة ودول العالم المختلفة .
 تجمع الكوميسا دولة افريقية منها مصر 02اآلن  اتحاد اقتصادى يضم دول شرق وجنوب أفريقيا وعددها

 مرسوم ميالن المسيحية إلى جانب الوثنيةم يعترف فيه بالديانة  313مرسوم اصدره قسطنطين األول عام 
 عصر الشهداء عصر دقلديانوس الذى واجه فيه المسيحيون كل أنواع اإلضطهاد .

 العصر البطلمى عصر خلفاء األسكندر األكبر فى مصر .
 جامعة  دار للعلم يدرس فيها الطالب العديد من التخصصات العلمية واألدبية .
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 بم تفسرثالثًا : 
 اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية .(  1) 

 ألن األسماك مصدر أساسى للغذاء البروتينى فى مصر .

 ( البحر المتوسط أكثر بحار العالم تلوثًا . 0) 

 بسبب إلقاء مخلفات المدن والسفن العمالقة فيه .

 ( صعوبة الصيد فى البحر األحمر . 3) 

 بسبب كثرة الشعاب المرجانية .

 الزراعية فى مصر .( أهمية  4) 

 من الصادرات . % 02ـ وتساهم الزراعة بـ  % 02يعمل بها 

 ( أهمية الصناعة فى مصر . 5) 

 ـ توفر فرص عمل ـ رفع مستوى المعيشة ـ حل مشكلة البطالة . % 10يعمل بها 

 ( اإلنتاج السمكى فى مصر ال يكفى . 6) 

 بدائية ـ صعوبة الصيد فى البحر األحمر ـ قلة رءؤس األموال .بسبب تلوث البحار والبحيرات ـ واستخدام وسائل صيد 

 ( تستورد مصر اللحوم من الخارج / ال تكفى الثروة الحيوانية حاجة السكان . 7) 

 بسبب نقص اإلنتاج وزيادة اإلستهالك .

 ( أهمية مشروع ترعة السالم . 2) 

 توصيل مياه نهر النيل إلى شمال سيناء إلستصالح األراضى .

 ( أهمية مشروع الفرافرة . 9) 

 مليون فدان . 1.  5استزراع  

 ( أهمية مشروع توشكى . 12) 

 زراعة النباتات الطبية ونباتات الزينة والمحاصيل الزراعية فى جنوب منخفض الخارجة بالوادى الجديد .

 ( تجفيف مساحات واسعة من البحيرات فى مصر . 11) 
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 بسبب التوسع العمرانى .

 ارتباط التلوث البيئى بالصناعة .(  10) 

 بسبب سوء إدارة بعض الصناعات وبالتالى تلوث الهواء بسبب أدخنة المصانع وتلوث المياه بسبب مخلفات المصانع .

 ( ميناء األسكندرية أكثر الميناء أهمية . 13) 

 ألنه يواجه أكثر مناطق العالم تقدًما فى أوروبا .

 ( إنشاء ميناء دمياط . 14) 

 تخفيف الضغط على ميناء األسكندرية .ل

 ( أهمية األسواق لقيام الصناعة . 15) 

 لتسويق المنتجات الصناعية .

 قلة أهمية موانئ البحر األحمر .(  16) 

 بسبب إقتراب الجبال من البحر ووجود الشعاب المرجانية .

 الوزن .استخدام النقل المائى فى نقل البضائع كبيرة الحجم وثقيلة (  17) 

 ألنه أرخص أنواع النقل .

 ( تنوع وسائل النقل فى مصر . 12) 

بسبب موقع مصر المتميز ـ ومناخها المعتدل ـ استواء السطح ـ ووجود بحرين مهمين هما البحر األحمر والبحر المتوسط 
 وتربط بينهما قناة السويس .

 أهمية قناة السويس كممر مالحى .(  19) 

 حمر بالبحر المتوسط ويعبر بها بترول الخليج والبضائع األخرى .ألنها تربط البحر األ

 ( سقوط دولة البطالمة فى مصر . 02) 

بسبب ضعف الملوك بعد بطلميوس الثالث ـ ثورات المصريين ـ تدخل روما فى شئون مصر خاصة فى عهد كليوباترا 
 السابعة .

 ( إنهيار حكم الرومان فى مصر . 01) 

إلضطهاد الدينى ـ كثرة الضرائب ـ ثورات المصريين ضد الرومان المصريين من اإلشتراك فى الحكم ـ ا ألن الرومان حرموا
 مثل ثورة الرعاة فى الدلتا .
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 كراهية المصريين فى الحكم الرومانى .(  00) 

 ألنهم اساءوا معاملة المصرين ـ فرض الضرائب الكثيرة .

 ( اهتمام الرومان بإنشاء المسارح . 03) 

 لإلحتفال باألعياد الدينية وأعياد اإلمبراطور .

 ( احترام اكتافيوس عقائد المصريين . 04) 

 ألنه قدم القرابيين لآللة المصريين .

 ( ازدهار الزراعة فى مصر فى عهد اكتافيوس . 05) 

 ألنه قام بتطهير الترع والمصارف و أعاد بناء الجسور .

 تاريخ المسيحية . كان حكم قسطنطين نقطة تحول فى(  06) 

 ألنه :

 م وينص على اإلعتراف بالديانة المسيحية . 313اصدر مرسوم ميالن عام 

 إعادة امالك الكنيسة .

 إلغاء العقوبات على المسيحيين وبالتالى انتهى عصر اإلضطهاد المسيحية .

 ( تسمية عصر دقلديانوس بعصر الشهداء أو عصر اإلضطهاد األكبر . 07) 

 رسوم ينص على :ألنه اصدر م

 هدم الكنائس ـ حرق الكتب المقدسة ـ إعدام المسيحيين .

 م بداية التقويم القبطى . 024استخاذ عام (  02) 

 فى عهده .ألنه بداية حكم دقلديانوس وكان ذلك تخليًدا للشهداء الذين قتلوا 

 العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصر .( خروج  09) 

 لهم زمن هيرودوس .بسبب اضطهاد الرومان 

 تسمية الكنيسة المعلقة بهذا االسم .(  32) 

 ألنها ُبنيت على أنقاض برجين كبيرين من أبراج الرومان .

 ( اقبال المصريين على اعتناق المسيحية . 31) 
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 ليتخلصوا من ظلم الرومان وألنه دين يدعو إلى التسامح والرحمة .

 . ( وجود النباتات الصحراوية فى مصر 30) 

 بسبب ندرة األمطار .

 ( تعرض الموارد الطبيعية لإلهدار . 33) 

 بسبب سوء استخدام اإلنسان لها .

 ( أهمية الموارد الطبيعية فى مصر . 34) 

 المياه االزمة لحياة اإلنسان والحيوان والنبات .

 التربة الصالحة للزراعة ـ الخامات الالزمة للصناعة .

 مصادر الطاقة أساس التقدم .

 بعض الموارد الطبيعية يقوم عليها السياحة مثل سياحة الشواطئ والسياحة العالجية .

 ( عدم وجود غابات طبيعية فى مصر . 35) 

 بسبب ندرة األمطار .

 ( قيام الزرعة فى الوادى والدلتا . 36) 

 بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة .

 ( قيام الزراعة فى الساحل الشمالى . 37) 

 بسبب سقوط األمطار الشتوية .

 قيام الزراعة فى الواحات .(  32) 

 بسبب وجود المياه الجوفية ) اآلبار والعيون ( .

 ( أهمية السد العالى لمصر . 39) 

 حمى مصر من خطر الفيضان والجفاف ويولد الكهرباء .

 تلوث مياه نهر النيل أو تلوث المياه العذبة .(  42) 

 الزراعى الملوثة بالمبيدات الحشرية . بسبب مخلفات الصرف

 تلوث المياه المالحة فى مصر .(  41) 
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 بسبب المخلفات الصرف الصحى والزراعى .

 تسرب البترول من ناقالت البترول .

 الحديد أساس الصناعة الحديثة .(  40) 

 ألنه يدخل فى صناعة السيارات واآلالت وقصبان السكك الحديدية وغيرها .

 األهمية اإلقتصادية للفوسفات .(  43) 

 يدخل فى صناعة األسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية ويصدر كميات كبيرة إلى الخارج .

 األهمية اإلقتصادية للمنجنيز .(  44) 

 يدخل فى صناعة الحديد والصلب .

 أهمية الذهب اإلقتصادية .(  45) 

 يدخل فى صناعة الحلى وبعض أنواع العالج .

 األهمية اإلقتصادية من معدن إلى آخر .(  46) 

 تختلف أهمية المعدن على حسب استخدامها وتوزيعها وكمية تواجدها .

 أهمية الفحم اإلقتصادية .(  47) 

 يدخل فى صناعة الصلب .

 ( انخفاض األهمية اإلقتصادية للفحم عن البترول . 42) 

 ألنه يلوث البيئة .

 الطبيعى .( األهمية اإلقتصادية للغاز  49) 

 يستخدم فى األغراض المنزلية .

 توليد الكهرباء الحرارية ـ ووقود لبعض وسائل المواصالت .

 ( أهمية البترول اإلقتصادية . 52) 

 مصدر رئيسى للطاقة .

 يتم تكريره ) بنزين وسوالرومازوت ( يدخل فى صناعة البالستيك .

 ( أهمية الطاقة الشمسية . 51) 
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 المنزلية وتسخين المياه ـ وهى طاقة نظيفة .تستخدم فى األغراض 

 ( الطاقة الشمسية مناسبة لمصر . 50) 

 ألن مصر تتميز بسطوع الشمس طوال العام .

 أهمية السدود والقناطر فى إنتاج الطاقة / أهمية السد العالى فى الطاقة .(  53) 

 تستخدم فى توليد الطاقة الكهرومائية .

 المتجددة طاقة المستقبل والطاقة النظيفة .( تسمى الطاقة  54) 

 ألنها ال تنتهى وال تلوث البيئة .

 ( يفضل الناس استخدام الغاز الطبيعي . 55) 

 ألنها نظيفة ال تلوث البيئة .

 ُتعد مصر من أولى الدول العربية فى إنتاج الكهرباء المائية .(  56) 

 على نهر النيل .بسبب وجود السد العالى وخزان أسوان والقناطر 

 رغبة بطلميوس اإلنفراد بحكم مصر .(  57) 

 بسبب ثروات مصر العظيمة وتاريخ مصر العظيم .

 ( تسمية العصر البطلمى بهذا االسم. 52) 

 نسبة إلى بطميوس األول مؤسس دولة البطالمة .

 إنشاء بطلميوس األول الكثير من المناحل .(  59) 

 لتصدير العسل إلى الصين .

 انتحار انطونيوس وكليوباترا .(  62) 

 بسبب هزيمتهم فى معركة أكتيوم البحرية على يد اكتافيوس .

 أهمية مصر بالنسبة إلى روما .(  61) 

 كانت مصر ترسل لروما كل عام شحنة القمح والشعير .

 إنشاء الرومان حصن بابليون فى مصر .(  60) 

 النه كان يتوسط بين الوجه البحرى والقبلى .ليسهل عليهم السيطرة على ثورات المصريين 
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 أكمل العبارات اآلتيةرابعًا : 
 ( ال تتوافر فى مصر غابات طبيعية بسبب ندرة .............. 1) 
 ( يعد .............. و .............. نوذًجا من االنشطة البشرية . 0) 
 ..............( المصدر الرئيسى لمياه الشرب فى الواحات  3) 
 .............. حمى مصر من الفيضان والجفاف .(  4) 
 ( يعتبر الحديد أساس .............. 5) 
 ( المنجنيز عامل أساسى فى صناعة .............. 6) 
 ( يربط مترو األنفاق مدن القاهرة الكبرى هى .............. و .............. و .............. 7) 
 عد .............. أقل مصادر الطاقة الغير متجددة أهمية .( يُ  2) 
 ( تم إنشاء ميناء .............. لتخفيف الضغط على ميناء األسكندرية . 9) 
 فى .............. بالصحراء الغربية .( يوجد الفوسفات  12) 
 و ..............( يقتصر وجود المراعى فى مصر على .............. و ..............  11) 
 ( أكثر موانئ مصر أهمية هو ميناء .............. 10) 
 ( من مناطق إنتاج البترول فى مصر .............. و .............. 13) 
 ( تسبب الصناعة تلوث .............. وتلوث .............. 14) 
 .............. على طول مجرى النهر .( يعوق المالحة النهرية فى مصر وجود .............. و  15) 
 ( حقل .............. بشمال الدلتا أحد حقول الرئيسية إلنتاج الغاز الطبيعى فى مصر . 16) 
 ( أهم مراكز صناعة األثاث فى مصر .............. 17) 
 ( يعتمد مشروع شرق العوينات على .............. كمصدر رئيسى للمياه . 12) 
 قسم الصناعة الحديثة إلى .............. و ..............( تن 19) 
 ُيعد النقل .............. أسرع وسائل النقل .(  02) 
 ( تولت كليوباترا السابعة حكم مصر بعد .............. 01) 
 أشهر ثورات المصريين ضد الرومان .............. فى الدلتا .(  00) 
 م . 641.. تحرير المصريين من أيدى الرومان عام ( استطاع ............ 03) 
 ( دلت المسيحية مصر على يد القديس .............. 04) 
 ( انتهى عصر دولة .............. فى مصر بعد انتحار كليوباترا . 05) 
 ( احترم اإلمبراطور .............. عقائد المصريين . 06) 
 أكبر أديرة مصر والشرق األوسط .( ُيعد دير .............. من  07) 
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 ( تم إلغاء العقوبات المفروضة على من يعتنق المسيحية بموجب .............. 02) 
 ( تحالفت كليوباترا السابعة مع القائد الرومانى .............. 09) 
 ( تعرض السيد المسيح إلضطهاد .............. و .............. 32) 
 ............ نقطة تحول فى تاريخ المسيحيين .( كان حكم .. 31) 
 ( تم تشييد أول كنيسة فى مصر بمدينة .............. 30) 
 فرض الرومان على المصريين أنواع متعددة من ..............(  33) 
 ( يعتبر .............. باألسكندرية هو أعلى نصب تذكارى فى العالم . 34) 
 ( إنشاء بطلميوس الكثير من المناحل لتصدير العسل إلى .............. 35) 
 اقام الرومان .............. لإلحتفال بأعيادهم الرسمية .(  36) 
 ( من أسباب سقوط دولة البطالمة ضعف الملوك بعد .............. 37) 
 ( آخر ملوك البطالمة فى مصر الملكة .............. 32) 
 ( من أمثلة أديرة وادى النطرون بالبحيرة دير .............. 39) 
 ( أقدم كنائس مصر القديمة الباقية .............. 42) 

 جابة الصحيحة مما بين القوسينخامسًا : اختر اإل
 ( سوء استخدام الموارد الطبيعية فى مصر يعرضها لـ .............. 1) 
 التنمية (الترشيد / التخزين /  التلوث /) 
 ( تعتمد الزراعة فى ساحل .............. لمصر على مياه األمطار الشتوية . 0) 
 الجنوبى / الشمالى / الغربى / الشرقى () 
 ( يتطلب النشاط الصناعى وجود مصادر طاقة مثل .............. 3) 
 الحديد / الرخام / البترول / العيون الكبريتية () 
 ( من مصادر المياه العذبة فى مصر .............. 4) 

 ) بحيرة ناصر / البحر األحمر / المحيط الهندى / البحر المتوسط (
 يصنع سماد السوبر فوسفات فى مصنع ..............(  5) 
 أبوالنجار / أبوزعبل / أم بجمة / أبوطرطور () 
 تم استخراجه حديثًا من منجم السكرى . معدن ..............(  6) 

 ) النحاس / الفوسفات / المنجنيز / الذهب (
 ( توجد محطة توليد الكهرباء من الرياح بمنطقة .............. 7) 

 ) شبرا الخيمة / الزعفرانة / شمال القاهرة / شرم الشيخ (
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 من مشتقات البترول ..............(  2) 
 المازوت / كل ما سبق ( ) البنزين / السوالر /

 يحتل محصول .............. مقدمة الصادرات الزراعية المصرية .(  9) 
 البرتقال / البطاطس () األرز / القطن / 

 يؤدى سوء إدارة بعض الصناعات إلى ..............(  12) 
 () تقدم الصناعة / تلوث الهواء والماء / النهضة العلمية / توافر المواد الخام 

 ( بدأ صناعة الغزل والنسيج فى مصر ومن أهم مراكزها .............. 11) 
 ) شمال سيناء / مرسى مطروح / المحلة الكبرى / القاهرة (

 ( ثانى أكبر شريك تجارى لمصر هى .............. 10) 
 فرنسا / ألمانيا / الواليات المتحدة / إنجلترا () 
 بين مدن ..............( أنشأ مترو األنفاق ليربط  13) 
 القناة / الصعيد / القاهرة الكبرى / سيناء () 
 من أنواع النقل فى مصر نقل ..............(  14) 

 ) البرى / المائى / الجوى / كل ما سبق (
 ( الكوميسا هى اتحاد اقتصادى يضم دول .............. 15) 

 أمريكا الشمالية () شرق آسيا / شرق وجنوب أفريقيا / أوروبا / 
 ( عاصمة دول البطالمى فى مصر هى مدينة .............. 16) 

 ) القاهرة / األسكندرية / بورسعيد / اإلسماعيلية (
 بدأ ضعف ملوك البطالمة بعد بطلميوس ..............(  17) 

 ) األول / الثانى / الثالث / الخامس (
 .م  313مرسوم ميالن عام  اصدر اإلمبراطور ..............(  12) 

 ) انطونيوس / اكتافيوس / قسطنطين / دقلديانوس (
 دير األنبا بيشوى من أشهر األديرة .............. بالبحيرة .(  19) 

 ) المحرق / سانت كاترين / وادى النطرون / سيناء (
 ( استشهد القديس مرقس على يد .............. 02) 

 الرومان / الفرس () العرب / اإلغريق / 
 ( قائد .............. قام بفتح مصر . 01) 

 ) محمد على / عمرو بن العاص / قسطنطين / دقلديانوس (
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 ( أمام العبارة الغير صحيحة : ـ ) عالمة ( أمام العبارة الصحيحة و  ) عالمة ضع سادسًا : 

 الطرق والمواصالت .( تشمل الموارد الطبيعة فى مصر  1) 
 ( اقيم أول خط سكة حديد فى مصر ليربط بين األسكندرية والقاهرة . 0) 
 تقتصر النقل البرى على الطرق المرصوفة .(  3) 
 تنتشر فى مصر غابات طبيعية متنوعة .(  4) 
 ( مصر اقدم دولة فى أفريقيا استخدام للسكك الحديدية . 5) 
 يوجد الحديد فى منطقة أم بجمة .(  6) 
 مصر مصادر طاقة الالزمة للصناعة . ( توافر فى 7) 
 تكثر المراعى الطبيعية فى مصر .(  2) 
 نهر النيل اهم مصر للمياه العذبة فى مصر .(  9) 
 ( البحران األحمر والمتوسط أحد مصادر المياه العذبة فى مصر . 12) 
 ( تعتمد سياحة الشواطئ والسياحة العالجية على بعض المواد الطبيعية . 11) 
 ( تستخدم الفوسفات لصناعة الحلى . 10) 
 ( يسترج ملح الطعام من نهر النيل . 13) 
 ( تسهم الصناعة فى حل مشكلة البطالة . 14) 
 ( تختلف أهمية المعادن حسب كمية وجودها فى الطبيعية . 15) 
 ( تستخدم طاقة الرياح فى توليد الكهرباء . 16) 
 . إنتاج اللحوم تكفى حاجة السكان(  17) 
 يتركز اإلنتاج الزراعى فى مصر فى الوادى والدلتا .(  12) 
 صناعة الحديد والصلب من الصناعات اإلستخراجية .(  19) 
 ( ُيعد النقل الجوى أرخص أنواع النقل . 02) 
 صناعة السيارات فى مصر من الصناعات اإلستخراجية .(  01) 
 .( الكوميسا اتحاد اقتصادى يضم دول فى آسيا  00) 
 يعتبر ميناء األسكندرية اهم الموانئ المصرية .(  03) 
 ( تنقل مياه نهر النيل إلى شمال سيناء يعتمد على مشروع توشكى . 04) 
 ( تحالفت كليوباترا السابعة مع القائد اكتافيوس . 05) 
 ( ولد السيد المسيح فى بيت لحم بفلسطين . 06) 
 القديمة .( الكنيسة المعلقة أقدم كنائس مصر  07) 
 ( احترم الرومان المصريين واشركوهم فى حكم البالد . 02) 
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 م . 313( اصدر قسطنطين األول مرسوم ميالن عام  09) 
 م . 641نجح عمرو بن العاص تحرير مصر من أيدى الرومان عام (  32) 
 ( اتخذ بطلميوس األول من مدينة القاهرة عاصمة لدولته . 31) 
 ول عملة معدنية فى مصر .( سك بطلميوس األ  30) 
 ( جاءت العائلة المقدسة إلى مصر فرارًا من اضطهاد هيرودوس . 33) 
 ( انتشر تعاليم القديس مرقس فى مدينة األسكندرية . 34) 
 ( تولت الملكة كليوباترا السابعة حكم مصر بعد بطلميوس األول . 35) 

 سابعًا : قارن بين
 وغير متجددة من حيث التعريف ومثال كل منهما .مصادر الطاقة المتجددة (  1) 

 غير متجددة المتجددة وجه المقارنة
هى المصادر تنفد باستهالك اإلنسان لها وال يمكن  ى ال تنفد باستهالك اإلنسان لها.هى المصادر الت التعريف

 تعويضها .
 الفحم / البترول / الغاز الطبيعى . الرياح / الشمس / المياه مثال

 

 الصناعة اإلستخراجية ــــ التحويلية من حيث التعريف ـــ مثال لكل منها .(  0) 

 تحويلية استخراجية وجه المقارنة
تحويل المواد الخام باستخدام األدوات  استخراج المواد الخام من المناجم . التعريف

 واآلالت .
 الغزل والنسيج ـــ األثاث . استخراج المعادن والبترول . مثال

 

 النقل الجوى والنهرى من حيث المميزات والعيوب .(  3) 

 النقل الجوى النقل النهرى وجه المقارنة
( يساهم فى نقل البضائع كبيرة  1)  مميزات

الحجم وثقيلة الوزن كالفوسفات 
 والفخار واألسمنت .

 ( وسيلة رخيصة للنقل . 0) 

( أسرع وسائل النقل لتخطى  1) 
 المرتفعات والجبال .

 ( واسع اإلنتشار . 0) 

وجود السدود والقناطر التى تعوق  عيوب
 المالحة .

 ( إرتفاع التكاليف . 1) 
 ( تباعد المطارات . 0) 
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 ( أهم اآلثار وفنون البطالمة والرومان فى مصر . 4) 

 آثار وفنون الرومان آثار وفنون البطالمة البطالمة
 . معبد دير المدينة 
 . معبد دندرة 
  ادفو .معبد 
 . منارة األسكندرية 
 . معابد فيلة 
 . باإلضافة إلى آثار النوبة 
 . معبد بيت الوالى 
 . معبد وادى السبوع 
 . معبد كالبشة 

 . عمود السوارى 
 . حصن بابليون بالقاهرة 
 . معبد رأس السوداء 
 . المسرح الرومانى 
 .تماثيل األباطرة واآلوانى الفخارية والحجرية 

 

  

 




